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Patrzac przez pryzmat calorocznej dzialalnosci GOK staralem sie w miare

rzetelnie i wyczerpujaco przedstawic niniejsze sprawozdanie.

Co zasluguje na podkreslenie i uznanie?

Przede wszystkim poznanie i przekonanie, ze praca z ludzmi

dysponujacymi odmiennymi mozliwosciami (w jak najbardziej pozytywnym

znaczeniu tego slowa) oddaje niesamowity klimat wspólpracy. Róznorodnosc i

piekno tej wspólpracy widac chociazby w takich przedsiewzieciach, jak: WOSP,

powitanie Nowego Roku, wernisaz wystawy fotograficznej). Wymienilem tylko

pierwsze przedsiewziecia z kart niniejszego sprawozdania, ale najwazniejszym

faktem jest swiadomosc, ze trzeba wspólpracowac, aby czegos dokonac.

Mam nadzieje, ze tak jak i mnie, tak i Was ucieszy fakt, ze istnieja ludzie,

którym nie jest obojetna dzialalnosc kulturalna. Dlatego tez w tym miejscu

pragne za owocna wspólprace i wsparcie podziekowac panu Blazejowi

Stachniakowi, który jako pierwszy zglosil swoje wiersze na strone internetowa

GOK w Osiecinach. Za jego odwaga poszli w slad inni poeci. Tak - poeci,

poniewaz ten kacik poetycki powstal z mysla o osobach wrazliwych

potrafiacych "przelac" na papier to, co w duszy im "gra".

Wdzieczny równiez jestem osobom za konstruktywna krytyke w ramach

dobra instytucji kultury, która nie podcina skrzydel, a wrecz przeciwnie - daje

szanse, mozliwosc i sposobnosc innego spojrzenia na przedstawiony problem.

Ta krytyka pozwala dostrzec, co komu lezy na sercu, a przez to zbliza do

wzajemnej wspólpracy - takiej, która moze przyniesc korzysci na rzecz kultury.

Udzielanie mi wszelkiej pomocy jest dowodem szczególnie dobrej

atmosfery pracy panujacej w naszym srodowisku. Pragne wiec podziekowac

przede wszystkim Samorzadowi Gminy Osieciny, Wójtowi Gminy Osieciny za

pomoc i wsparcie finansowe.

Na zakonczenie przywolam cytat, który mam nadzieje w skrytosci serca,

pozwoli obalic zlosliwe i uszczypliwe uwagi wobec innych osób.
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"prosic o pomoc nie jest wstydem, wstydem jest raczej siedziec z zalozonymi

rekami, marudzic narzekac i czekac ...". To taka mala dygresja na zakonczenie

moich podziekowan.

Teraz przejde do merytorycznej czesci sprawozdania.
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Okazjonalne imprezy zorganizowane w 2009 roku

31 grudzien 2008/01 styczen 2009 - Sylwestrowa noc na rynku w Osiecinach
z pokazem fajerwerków i tanców przy muzyce zespolu "Trio".
Pokaz fajerwerków wzbogacili sponsorzy:
- Patyk Jerzy
- Spóldzielcze Zaklady Uslugowo-Wytwórcze Rolmech
- Zaklad Transportu Handlu i Uslug Benedykt Rakowski
- Art-Met Malgorzata i Krzysztof Sochaczewscy
- MebloMarket - dyskont meblowy; Tadeusz Witkowski
- Urszula i Zbigniew Polinscy
- Osrodek Hodowli Zarodowej w Osiecinach
- Staniszewski Slawomir

- Jan i Bogumila Kowalscy
- Jaroslaw Pawlak

08 styczen 2009r. - Wystepy z okazji XVII FINALU WIELKIEJ
ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY polaczone ze zbiórka datków
pienieznych.

• Wystapil zespól Czerwone Róze
• Orkiestra Deta OSP Osieciny
• Formacje taneczne dzialajace przy Gminnym Osrodku Kultury w

Osiecinach

09 styczen 2009r. - Wernisaz wystawy fotograficznej "Osieciny - inspiracje
fotograficzne 2008".

12 styczen 2009r. - Projekcja filmu; "To nie tak jak myslisz, kotku".

24 styczen 2009r. - Organizacja choinki dla dzieci policjantów.

25 styczen 2009r. - Uroczystosc z okazji Dnia Babci i Dziadka, w programie:

• Montaz slowno-muzyczny pt.: "Kochanym Babciom Kochanym
Dziadkom" w wykonaniu uczniów Szkoly Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Koscielnej Wsi

• Przedstawienie teatralne na motywach basni H. Ch. Andersena, pt:
"Dziewczynka z zapalkami" w wykonaniu Teatru Mlodych Aktorów z
GOK.
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31 styczen 2009r. - Uroczystosc zwiazana z obchodami 20-lecia zespolu
folklorystycznego KUJA WlOKI. Wystapily:

• Kujawioczki z Przedszkola Komunalnego w Osiecinach
• Echo Lubranca

• Kujawioki

Miesiac luty przeznaczony zostal na Ferie zimowe dla dzieci -
Od wtorku do piatku w godzinach od 900_1300 chetne dzieci chodzace do Szkoly
Podstawowej mialy okazje uczestniczyc, m.in. w zajeciach swietlicowych, w
róznego rodzaju konkursach, grach, turniejach. Ponadto odbywaly sie zajecia
rekreacyjno-sportowe na sali gimnastycznej.

14 luty 2009r. - Uroczystosc z okazji Dnia Seniorki.
Uroczystosc uswietnil wystep zespolu folklorystycznego "Borucinianki", a
mlodziez z ;,Teatru Mlodego Aktora" wystawila przepiekna sztuke
H.Ch.Andersena pt.: "Dziewczynka z zapalkami".

15 luty 2009r. - Recital Walentynkowy Pawla Drzewieckiego pt.: "Slowa".

W ujmujacy sposób, z wlasciwa sobie charyzma, doza romantyzmu,
zmyslowosci, nostalgii recytowal wybrana poezje wybitnych twórców, m.in.
Konstantego Ildefonsa Galczynskiego, Adama Mickiewicza, Kazimierza
Przerwy- Tetmajera.

20 luty 2009r. - Tteatrzyk dla dzieci, pt.: "Latajacy kufer".

21 luty 2009r. - Podkoziolek na Kujawach - widowisko folklorystyczne w
wykonaniu zespolu folklorystycznego Kujawy Bachorne oraz goscinny wystep
Kapeli Spod Kowala

08 marzec 2009r. - Wystep z okazji Dnia Kobiet. Na ta szczególna okolicznosc
w GOK rozbrzmiewal Chór zenski Arioso i Chór meski Osieciny.

09 marzec 2009r. - Kabaret Mlodych Panów

05 kwiecien 2009r. - Pokaz Stolów Wielkanocnych polaczony z degustacja
potraw wielkanocnych.

06 kwiecien 2009r. - Projekcja filmu, pt.: Popieluszko - Wolnosc jest w nas

25 kwiecien 2009r. - Teatr Mlodych Aktorów z Gminnego Osrodka Kultury w
Osiecinach wzial udzial w IV Powiatowym Przegladzie Teatrów Dzieciecych
"Maska" zorganizowanym przez Brzeskie Centrum Kultury. Czterokrotnie byl
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tam nagradzany (2006r.- III miejsce, 2007r. - I miejsce, 2008r. - I miejsce). Na
tegorocznym przegladzie zajal II miejsce i zdobyl nagrode - aparat cyfrowy.

Mlodzi aktorzy zaprezentowali spektakl pt. "Milosc trzyma sie mocno" w
rezyserii Anny Jezierskiej. Wspaniala obsada i scenografia pelna symboli
podkreslaly wartosc artystyczna przedstawienia.

PROGRAM OBCHODÓW

Dni Osiecin
1,2,3,4,21,22,24 MAJA 2009r.

30 kwiecien 2009r. (czwartek)

1000 - Konkurs recytatorski dla klas IV - VI pt.: "Przyroda w Poezji"
Konkurs recytatorski dla klas I - III pt.: "Wiosna w Poezji"

01 maj 2009r. (piatek)

1200 - Turniej pilki siatkowej seniorów w hali Szkoly Podstawowej - VII
Memorial Gwidona Rzepolucha i Jana Glowackiego

1230 - Turniej Rodzinny Pilki Plazowej na stadionie pilkarskim

WIELKA MAJÓWKA - Uroczyste otwarcie festynu na stadionie

1530 - Mecz pilki noznej : Policjanci - Ziemowit Oldboy
1700 - Muzyka na dobry poczatek - Koncert zespolu AMSTRAD
1800 - ,,"Kabaret pod Miotla"
1900 - Koncert zespolu Bad-Boys: Arkadiusz Kopaczewski
2000 - Koncert gwiazdy wieczoru - IRENY JAROCKIEJ
2130 - Wspólna zabawa z zespolem AD-MAR
2400 - Zakonczenie

02 maj 2009r. (sobota)

630 - Zawody w wedkarstwie sportowym o Puchar Wójta Gminy Osieciny
Jezioro Dobre

III Przeglad Orkiestr Detych:
1430 - Przemarsz orkiestr ulicami Osiecin,
1500 - Wspólne wykonanie dwóch utworów na Rynku w Osiecinach
1515 - Przemarsz do GOK Osieciny
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1600 - Koncert orkiestr w sali widowiskowej GOK Osieciny, wystapily:
- Orkiestra OSP Bobrowniki
- Orkiestra OSP Zakrzewo

- Orkiestra OSP Dobrzejowice
- Orkiestra OSP Osieciny
- Orkiestra OSP Raciazek

lS00 - Wreczenie pucharów i dyplomów orkiestrom.
Rozpoczecie pracy okolicznosciowej Stacj i Krótkofalarskiej SN 0 DN oraz
pokaz sprzetu krótkofalarskiego

03 maj 2009r. (niedziela)

1000 - Spotkanie delegacji zakladów pracy, szkól, orkiestry na placu OSP
Osieciny
1030 - Msza Sw. za Ojczyzne w kosciele parafialnym
1500 - Turniej pilki siatkowej mezczyzn o Puchar Przewodniczacego Rady
Gminy Osieciny
• boisko GOK Osieciny
1700 - Wieczór poswiecony 21 S-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
Montaz slowno-muzyczny "Witaj Maj 3 Maj! w wykonaniu uczniów Szkoly
Podstawowej w Osiecinach
1730 - Koncert Chóru Meskiego ,,"Osieciny"

04 maj 2009r. (poniedzialek)

Gminne Uroczystosci Obchodów Sw. Floriana - Patrona Strazaków - Pilichowo
lS00 - Zbiórka przy kosciele parafialnym Sw. Jadwigi w Byczynie

30 'lS -Msza Sw.

21 maj 2009r. (czwartek)

1000 - Konkurs Szkól Podstawowych na temat "Wiedzy o Gminie i Jej
Patronach w X rocznice wyniesienia na Oltarze Ksiezy Meczenników.

Z inicjatywy Akcji Katolickiej dzialajacej przy parafii p.w. Opieki Matki Bozej
w Osiecinach we wspólpracy z Gminnym Osrodkiem Kultury, Szkola
Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego i Stowarzyszeniem Kulturalnym w
Osiecinach zorganizowano Konkurs Wiedzy o Gminie Osieciny i jej Patronach
w 10. rocznice Wyniesienia na Oltarze Blogoslawionych Kaplanów. Patronat
honorowy,objal ks. kan. Zbigniew Cabanski.
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22 maj 2009r. (piatek)

930 - Pielgrzymka do Witowa - miejsca meczenstwa Blogoslawionych Ksiezy
Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy

24 maj 2009r. (niedziela)

1130 - Prezentacja albumu z okazji lO-lecia wyniesienia na Oltarze
Blogoslawionych Ksiezy Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy.
1150 - Modlitwa i zlozenie kwiatów przy pomniku Ksiezy Meczenników.
1200 - Suma Odpustowa w Rocznice Meczenstwa - J. E. Ks. Bp Wieslaw
Alojzy Mering

W dniach 14 - 20 maj 2009r. Orkiestra OSP Osieciny wraz z mazoretkami oraz
opiekunami, goscila w Luksemburgu. Po raz pierwszy mielismy okazje i
zaszczyt pokazac sie i dac uslyszec poza granicami naszego kraju - dokladnie w
miejscowosci Vianden, maszerujac przez miasto i koncertujac na scenie.
Oprawa muzyczna Mszy Sw. w kosciele polskim w Luksemburgu - Neudorf
wzbudzilismy sympatie publicznosci. Nie obylo sie bez koncertu poswieconego
osobom starszym i pensjonariuszom osrodka w Heisdorf. Wieksza czesci
publicznosci mogla nas uslyszec równiez w trakcie koncertu dla Polonii.

02 czerwiec 2009r. "Laczymy pokolenia" - pod takim haslem rozpoczela sie
uroczystosc obchodzonych Dni - Matki i Dziecka. W niedzielne popoludnie
przybyli goscie, mieszkancy Gminy Osieciny mieli okazje obejrzec i wysluchac
spektakle teatralne w wykonaniu dzieci: Wojna domowa, Dobre wychowanie na
co dzien, Kopciuszek, Milosc trzyma sie mocno. Wiersze i piosenki "poplynely"
do serc - przygotowane zostaly specjalnie na ten wyjatkowy dzien. Uroczystosc
uswietnil wystep Mazoretek i zespolu Fantazja. Na zakonczenie calej imprezy
nastapilo wreczenie nagród zwiazanych z konkursem plastycznym - " Wiosna na
Kujawach ".

03 czerwiec 2009r. - Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy pod
haslem: "Franciszek Becinski - piewca Kujaw". W imprezie wzieli udzial
uczniowie klas IV -VI szkól podstawowych z Woli Skarbkowej, Pocierzyna i
Osiecin. Celem konkursu bylo:

• poznanie i popularyzacja twórczosci F. Becinskiego
• budzenie wrazliwosci dzieci na piekno poezji i prozy regionalnej
• ksztaltowanie poczucia wiezi ze srodowiskiem lokalnym
• integracja uczniów szkól podstawowych z terenu Gminy Osieciny.

27 czerwiec - 10 lipiec 2009r. - Kurs motywacyjny zorganizowany przez
Zaklad Doskonalenia Zawodowego Sp. z 0.0. we Wloclawku.
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30 czerwiec 2009r. - Dzieki zaproszeniu przez Zwiazek Ochotniczych Strazy
Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Aleksandrowie Kujawskim i burmistrza Ciechocinka zespól
folklorystyczny "Kujawioki" z Osiecin mieli po raz kolejny okazje
zaprezentowac swoje umiejetnosci na arenie ogólnopolskiej. Tym razem goscili
na XI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Strazackiej w Ciechocinku.

02 lipiec 2009r. - V Waganiecki Festiwal Orkiestr Detych. Siedem kapel
zaprezentowalo swoje umiejetnosci w muzyce marszowej i muzyce
koncertowej. Orkiestrze Detej z Osiecin pod batuta kapelmistrza pana Piotra
Zielinskiego przypadl Puchar Wójta Gminy Waganiec Piotra Marciniaka.

OSlipiec 2009r.

Festyn rekreacyjno-sportowy na powitanie wakacji stadion Osieciny

1500 - Gminne zawody sportowo-pozarowe:
• OSP Latkowo - jednostka zakladowa
• OSP Osieciny
• OSP Pilichowo
• OSP Ruszki
• OSP Wola Skarb kowa

Blok muzyczny:
00

17 - Wystep zespolu "Flesz"
1800 Kk' ..- on urs o tematyce przecIwpozarowej
1830 - Wystep zespolu "Dominanta"
2000 - Gwiazda wieczoru: "ST AN TUTAJ"

2130 - Zabawa taneczna - wystep zespolu "EQUA TOR"
2400 - Zakonczenie

06 lipiec 2009r. - Uroczystosci zwiazane z SO-leciem Kola Gospodyn
Wiejskich i 2S-leciem zespolu spiewaczego Borucinianki.
Podczas Jubileuszowego wystapienia, nie szczedzono pochwal oraz
podziekowan za dobra organizacje i prowadzenie Kola Gospodyn Wiejskich.
Po wystepach, jak mozna bylo sie spodziewac nie zabraklo gratulacji, zyczen,
wyrazów uznania i podziekowania od lokalnych zespolów folklorystycznych i
zaproszonych delegacji.

Wiazanki przepieknych slów i kwiatów zostaly skierowane do Pan przez wladze
Gminy Osieciny na czele z Wójtem J. Izydorskim, Przewodniczacym Rady
Gminy - R. Blaszczykiem, Sekretarzem Gminy Osieciny - H. Urbanska i
Przewodniczacym Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - P.
Cybulskim. Z rak pani Marii Kolinskiej i Genowefy Szatkowskiej wszystkie
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panie otrzymaly pamiatkowe ordery. Pani H. Ptaszynska - dlugoletnia
kierowniczka Kola Gospodyn Wiejskich uhonorowana zostala za 50 lat swojej
dzialalnosci, obdarowano ja kwiatami i prezentami. A Pani Helenka z wlasciwa
sobie skromnoscia uswiadomila wszystkim, ze jej sukces jest sukcesem
wszystkich wystepujacych.

08 lipiec 2009r. - Spotkanie uczestników projektu z roku 2008, beneficjentów z
roku 2009, pracowników GOSP z Radnymi Gminy i innymi zaproszonymi
goscmi.

09 lipiec 2009r. - XXXVIII (38) spotkanie z Folklorem Kujaw i Ziemi
Dobrzynskiej odbylo sie w Ciechocinku. Nasze rodzime zespoly folklorystyczne
dzialajace w GOK Osieciny podbily serca, nie tylko publicznosci, ale równiez
jury. Przyznano dwie glówne równorzedne nagrody, w tym naszemu zespolowi
"Kujawioki" pod kierownictwem p. Zenona Paliwody.
Trzecia nagroda powedrowala do "Kujaw Starych Bachornych" kierowanych
przez p. Aline Maciejewska.

14-17.07.2009r. - I turnus Pólkolonii Letnich

20-31 lipiec 2009r. - Warsztaty muzyczno-taneczne w Polanicy Zdrój
W tym czasie oprócz zasluzonego relaksu dzieci i mlodziez doskonalila swoje
umiejetnosci taneczno-muzyczne.

04 - 07 sierpien 2009r. - II turnus Pólkolonii letnich zorganizowany dla dzieci.

09 sierpien 2009r. - Orkiestra
muzyczna na Mistrzostwach
Sterowanych F3J w Kruszynie.

Deta z mazoretkami zabezpieczala oprawe
Europy Modeli Szybowców Zdalnie

10 sierpien 2009r. - Orkiestra osiecinska wspólnie z Mazoretkami wystapila w
Koscielnej Wsi. Orkiestra zagrala podczas Mszy Sw. celebrowanej przez
ksiedza biskupa Wieslawa Meringa, a pózniej wspólnie z Mazoretkami wzieli
udzial w uroczystosci Odpustowej Sw. Wawrzynca.

18 sierpnia 2009r. -Final XVI Edycji Rozgrywek Pilki Noznej o Puchar Wójta
Gminy Osieciny. W rozgrywkach czwarte miejsce przypadlo druzynie z
Borucina, trzecie zajal Ziemowit Oldboy Osieciny. W meczu finalowym
zmierzyla sie druzyna Ziemowit Juniorzy Osieciny i Koscielna Wies.
Zwyciestwo odniesli Juniorzy pokonujac swoich rywali 8-5. Na zakonczenie
turnieju Wójt - Jerzy Izydorski oraz Przewodniczacy Komisji Kultury i
Oswiaty - Piotr Cybulski pogratulowali i wreczyli uczestnikom pamiatkowe
puchary, dyplomy oraz nagrody w postaci sprzetu sportowego.
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21 sierpien 2009r. - Wycieczka do Miasteczka Westernowego Kansas City,
które znajduje sie w Rudniku kolo Grudziadza. Dzieci zebrane z okolicznych
miejscowosci, a nie mogace nigdzie wyjechac ze wzgledów finansowych na
wakacje mialy okazje zobaczyc miasteczko z wybranymi atrakcjami.

23 sierpien 2009r. - Wystep Orkiestry i Mazoretek w Badkowie z okazji
odbywajacych sie tam Dozynek Gminno - Parafialnych.

Dozynki GMINNO-PARAFIALNE w Osiecinach

30 sierpien 2009

1200 - wystawa sprzetu rolniczego, plodów rolnych, produktów i potraw
regionalnych

1430 - Przemarsz korowodu dozynkowego i grup wiencowych

1500 - Msza Sw. Dozynkowa - Stadion Sportowy

1600 - Estrada Folkloru

1730 - Wystep zespolu "A VANTI"

00 l18 - Wystep zespo u "DOMINANTA"

1900 - Pokaz walk rycerskich

2000 - Gwiazda wieczoru: Grazyna Lobaszewska i zespól" AJAGORE"

2130 - 2400 - Wystep zespolu "MISTER"

01 wrzesien 2009r. -Udzial Orkiestry Detej, Mazoretek i Chóru Meskiego
"Osieciny" w obchodach 70 rocznicy wybuchu II Wojny Swiatowej w
Radziej owie.

05 wrzesien 2009r. - Jubileusz 15-lecia zespolu folklorystycznego "Kujaw
Bachornych" .

08 wrzesnia 2009r. - Rozpoczely sie zajecia muzyczno-taneczne dla dzieci i
mlodziezy.

15 wrzesnia 2009r. - Uroczystosc wreczenia medali Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczynskiego para malzenskim, które
obchodzily 50-lecie pozycia malzenskiego.
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04 pazdziernik 2009r. - Ja Kujawiak, Ty Kujawiak, wszyscysmy tu Kujawiacy
W szkolnym festynie folklorystycznym, który mial miej sce w Morzycach chetni
uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali prezentacje wybranego
regionu Polski. Uroczystosc uswietnil wystep naszego zespolu
folklorystycznego: "Kujawioki" .

22 pazdziernik 2009r. - wyjazd Teatru Mlodych Aktorów do Torunia na
warsztaty teatralne.

03 listopad 2009r. - VI Gminny Konkurs Recytatorski pt.: "Poeci
dzieciom" O godz. 1000 w Gminnym Osrodku Kultury w Osiecinach odbyl sie
VI Gminny Konkurs Recytatorski pt.: "Poeci dzieciom". Nie zabraklo slynnych
nazwisk wielkich pisarzy, mielismy okazje wysluchac m.in.: "Na straganie",
"Zuk", "Samochwala" J. Brzechwy. Na scenie pojawil sie "Stefek
Burczymucha" M. Konopnickiej, "Zosia Samosia" J. Tuwima i opowiesc "O
Grzesiu klamczuchu ijego cioci". Jury ocenialo recytatorów w IV kategoriach.

07 listopad 2009r. - Uroczyste zakonczenie w kawiarni GOK sezonu lotowego
2009 P.Z.H.G.P Sekcji Osieciny. Mistrzem w lotach golebi doroslych zostal
Majchrzak Wieslaw. W lotach golebi mlodych mistrzem zostal Ryszard
Gliszczynski. W uroczystosciach wreczenia nagród udzial wzieli zaproszeni
gosci: Wójt Gminy Osieciny - Jerzy Izydorski, Przewodniczacy Rady Gminy 
Ryszard Blaszczyk, Wójt Gminy Badkowo - p. Janusz Zaremba, prezes
Spóldzielni "Jutrzenka" - p. Roman Chenc, oraz Dyrektor GOK - p. Piotr
Zielinski.

Program Obchodów Swieta Niepodleglosci

8 listopad 2009r. (niedziela) godz. 1730

- Montaz poetycko-muzyczny pt.: "Polski my naród, polski lud ..." w
wykonaniu uczniów SP w Osiecinach i Orkiestry Detej OSP Osieciny
- Koncert Chóru Meskiego "Osieciny"

11 listopad 2009r. (sroda)
1000 -Wspólne spotkanie delegacji szkól, zakladów pracy na placu OSP
Osieciny

30 '
10 - Msza Sw. za Ojczyzne

18 listopad 2009r. - X edycja miedzyszkolnego konkursu plastycznego dla
uczniów szkól podstawowych oraz gimnazjum pt. "Jesien na Kujawach".

16-23 listopad 2009r. - 12 uczestników projektu systemowego "Czas na
zmiany" zdobylo nowe umiejetnosci w czasie kursu komputerowego
prowadzonego w sali komputerowej w GOK.
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21 listopad 2009r. - Spotkanie absolwentów szkoly podstawowej rocznika
1975-83. w kawiarni GOK.

27 listopad 2009r. - Warsztaty teatralne dla opiekunów oraz dzieci ze Szkoly
Podstawowej w Pocierzynie, Woli Skarbkowej i Teatru Mlodych Aktorów z
Osiecin w ramach projektu sfinansowanego z Poakcesyjnego Programu
Wpierania Obszarów Wiejskich. Na zajeciach z dykcji, tanca, ruchu
scenicznego, animacji dzieci wzbogacily swoja wiedze z zakresu edukacji
teatralnej. Spotkania te byly dla uczestników motorem do dalszego dzialania,
szansa na zdobycie nowych doswiadczen oraz nawiazaniem nowych kontaktów.
Utwierdzaly równiez w przekonaniu, iz to co grupy teatralne robia, jest dobre bo
przyswieca temu szlachetny cel - jakim jest aktywizacja srodowiska lokalnego,
zainteresowanie kultura - teatrem, aktywne spedzanie wolnego czasu oraz
promocja talentów.

28 listopad 2009r. - Teatr Mlodych Aktorów uczestniczyl w I Kujawskim
Przegladzie Malych Form Teatralnych zorganizowanym przez GOK, Gminna
Biblioteke Publiczna oraz UG w Dobrem. Grupa przedstawila spektakl pt.
"Milosc trzyma sie mocno" na podstawie opowiadania J.B. Singera. Dzieci
wspaniale zagraly, akcentujac role milosci - "najwiekszej i najwspanialszej
wartosci w zyciu".

28 listopad 2009r. - Rozdanie nagród laureatom X edycji miedzyszkolnego
konkursu plastycznego z cyklu "Cztery pory roku na Kujawach" - "Jesien na
Kujawach". Uroczystosc uswietniona zostala wystepami "Przedszkolnych
Kujawiaczków" z Przedszkola Komunalnego w Osiecinach oraz zespolów
tanecznych "Fantazja" i "Fantazja Junior" dzialajacych przy Gminnym Osrodku
Kultury.
Dodatkowa niespodzianka zarówno dla laureatów, jak i organizatorów konkursu
byly nagrody specjalne ufundowane przez radio "HIT": ksiazki Andrzeja
Persona "Sport rzadzi swiatem" oraz albumy autorstwa Juliana Blazeja
Stachniaka pt.: "Moje ukochane Osieciny" ufundowane przez p. Janusza
Rolewskiego, Radnego Gminy Osieciny.

02 grudzien 2009r. - Spotkanie i wystawa prac malarskich p. Zenobii
Skibinskiej zatytulowana: "Zabawa kolorem i szpachla". Malarka urodzila sie
w Plowcach, a na stale mieszka w Bronislawiu. Jej zyciowa pasja od
dzieciecych lat jest obraz kierowany swiatlem.

12 grudzien 2009r. - Spotkanie oplatkowe Gminnej Rady Kobiet.
Zaproszeni zostali wladze Gminy Osieciny; Wójt J. Izydorski,
Przewodniczacy Rady Gminy - R. Blaszczyk, pani Sekretarz - H. Urbanska.
Nie moglo zabraknac równiez ksiedza Dziekana Z. Cabanskiego.
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Ze wzgledu na zblizajacy sie czas Swiat Bozego Narodzenia wsród licznie
zebranych gosci królowaly potrawy wigilijne.

18 grudzien 2009r. - drugie spotkanie zorganizowane w ramach promocji
projektu systemowego "Czas na zmiany" realizowanego przez Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej. W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci bioracy udzial w
projekcie, Radni Gminy, Wójt Gminy, Sekretarz, Skarbnik Gminy oraz
pracownicy Osrodka Pomocy Spolecznej i zaproszeni goscie.
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